
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT 
DECIZIE Nr. P6 / C>3

din // ZW^Q^/^2022

cu privire la repartizarea 
surselor financiare din componenta raională

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
- Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 208 /2015 privind clasificația bugetară;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setul metodologic 
privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului;
- Hotărârea Guvernului nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev 
a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților 
publice locale de nivelul al doilea cu modificările ulterioare;

Având în vedere, în special prevederile pct.5 alin. (I1) din Regulamentul privind 
repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta unității-administrativ- 
teritoriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de 
cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din 
subordinea autorităților publice de nivelul al doilea, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se redistribuie suma de 81,1 mii lei de la IP GM „Ștefan cel Mare” din satul 
Mihailovca pentru compensarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice pentru 
perioada septembrie - decembrie 2022, după cum urmează:
- 10,4 mii lei, IP LT „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia;
- 38,1 mii lei, IP LT „Ion Creangă” din orașul Cimișlia;
- 1,5 mii Iei, IP LT „Hyperion” din satul Gura Galbenei;
- 3,6 mii lei, IP GM Batîr din satul Batîr;
- 3,3 mii lei, IP LIS Lipoveni din satul Lipoveni;
- 0,7 mii lei, IP ȘP-GR „Liuba Dimitriu” din satul Ciucur-Mingir;
- 0,6 mii lei IP GM „Tudor Strișcă” din satul Satul Nou;
- 9,3 mii lei, IP GM Grădiște din satul Grădiște;
- 1,6 mii lei, IP GM Cenac din satul Cenac;
- 4,9 mii lei, IP GM „Alexandr Pușkin” din orașul Cimișlia;
- 5,4 mii lei, IP GM „Ștefan cel Mare” din satul Mihailovca;



1,7 mii lei, IP GM „Sergiu Coipan” din satul Selemet.
2. Se redistribuie suma de 203,9 mii lei de la IP GM „Ștefan cel Mare” din satul 

Mihailovca pentru reparații capitale și procurarea obiectelor de uz gospodăresc după 
cum urmează;
- 95,2 mii lei, IP LT „Ion Creanză” din orașul Cimișlia pentru schimbarea 

geamurilor de la căminul liceului;
- 63,3 mii lei, IP GM Grădiște, (59,3 mii lei, acoperirea deficitului bugetar, 4,0 mii 

lei procurarea pompei de canalizare cu accesoriile necesare).
- 5,7 mii lei, IP GM „Constantin Stere” din satul Javgur, pentru procurarea 

geamurilor la blocul alimentar;
- 6,6 mii Iei, IP LT „Hyperion” din satul Gura Galbenei pentru procurarea pompei 

la casangeria instituției;
- 6,0 mii lei, IP GM „Dimitrie Cantemir” din satul lalpugeni pentru procurarea ușei 

din PVC;
- 11,7 mii Iei IP GM „Ștefan cel Mare” din satul Mihailovca, (8,4 mii lei procurarea 

4 grătare pentru cazanul de biomasă, 0,7 mii lei motor pentru evacuarea fumului 
de gaz, 2,0 mii lei, turbulator pentru caz, 0,6 mii lei cazan pentru gaz);

- 6,0 mii lei, IP GM Troițcoe, din satul Troițcoe pentru procurarea ferestrei din 
PVC;

- 3,4 mii lei, IP GM „Alexandr Pușkin” pentru procurarea ventilatorului la cazan;
- 6,0 mii lei, IP GM „Sergiu Coipan” din satul Selemet, pentru procurarea 

rezervorului din plastic alimentar.
3. Direcția Finanțe Cimișlia va efectua modificările în bugetul raional conform prezentei 

decizii cu respectarea legislației în vigoare.
4. Direcția învățământ General Cimișlia va monitoriza utilizarea surselor financiare 

conform destinației.
5. Executorii secundari de buget vor utiliza sursele alocate conform destinației din 

prezenta decizie.
6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, președintele 

raionului.
7. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoștință:
- Dlui Vadim Torgai, vicepreședinte al raionului;
- Direcției Finanțe Cimișlia;
- Direcției învățământ General Cimișlia;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia .www.raioncimislia.md

Președintele ședinței 1 » *

http://www.raioncimislia.md
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Notă informativă
la proiectul de decizie nr. P6/P3 din 77, 2022

cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională

Ținând cont de prevederile Regulamentului privind repartizarea și utilizarea 
mijloacelor financiare din componenta unităților administrativ teritoriale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 anexa nr. 2, Hotărârea Guvernului 
nr. 868 din 05 octombrie 2018 cu privire la mijloacele financiare din componentă se 
direcționează pentru compensarea cheltuielilor de efectuarea reparațiilor capitale.

în adresa Direcției învățământ General Cimișlia a Consiliului raional Cimișlia au 
parvenit demersuri de la instituțiile de învățământ din raion, prin care directorii școlari 
solicită alocarea surselor financiare. Astfel, a fost redistribuită suma de 285,0 mii lei de la 
IP GM „Ștefan cel Mare” din satul Mihailovca pentru:

1. Compensarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice pentru perioada 
septembrie - decembrie 2022, după cum urmează:

- 10,4 mii lei, IP LT „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia;
- 38,1 mii lei, IP LT „Ion Creangă” din orașul Cimișlia;
- 1,5 mii lei, IP LT „Hyperion” din satul Gura Galbenei;
- 3,6 mii lei, IP GM Batîr din satul Batîr;
- 3,3 mii lei, IP LIS Lipoveni din satul Lipoveni;
- 0,7 mii lei, IP ȘP-GR „Liuba Dimitriu” din satul Ciucur-Mingir;
- 0,6 mii Iei IP GM „Tudor Strișcă” din satul Satul Nou;
- 9,3 mii lei, IP GM Grădiște din satul Grădiște;
- 1,6 mii lei, IP GM Cenac din satul Cenac;
- 4,9 mii lei, IP GM „Alexandr Pușkin” din orașul Cimișlia
- 5,4 mii lei, IP GM „Ștefan cel Mare” din satul Mihailovca;
- 1,7 mii Iei, IP GM „Sergiu Coipan” din satul Selemet;

2. Pentru reparații capitale și procurarea obiectelor de uz gospodăresc după cum 
urmează;



- 95,2 mii lei, IP LT „Ion Creanză” din orașul Cimișlia pentru schimbarea 
geamurilor de la căminul liceului;

- 63,3 mii lei, IP GM Grădiște, (59,3 mii lei, acoperirea deficitului bugetar, 4,0 mii 
lei procurarea pompei de canalizare cu accesoriile necesare).

- 5,7 mii lei, IP GM „Constantin Stere” din satul Javgur, pentru procurarea 
geamurilor la blocul alimentar;

- 6,6 mii lei, IP LT „Hyperion” din satul Gura Galbenei pentru procurarea pompei 
la casangeria instituției;

- 6,0 mii lei, IP GM „Dimitrie Cantemir” din satul lalpugeni pentru procurarea ușei 
din PVC;

- 11,7 mii lei IP GM „Ștefan cel Mare” din satul Mihailovca, (8,4 mii lei procurarea 
4 grătare pentru cazanul de biomasă, 0,7 mii lei motor pentru evacuarea fumului 
de gaz, 2,0 mii lei, turbulator pentru caz, 0,6 mii lei cazan pentru gaz);

- 6,0 mii lei, IP GM Troițcoe, din satul Troițcoe pentru procurarea ferestrei din 
PVC;

- 3,4 mii lei, IP GM „Alexandr Pușkin” pentru procurarea ventilatorului la cazan;
- 6,0 mii lei, IP GM „Sergiu Coipan” din satul Selemet, pentru procurarea 

rezervorului din plastic alimentar;
Reieșind din cele expuse, pentru satisfacerea demersurilor înaintate de către 

instituțiile educaționale din raion, Direcția învățământ General Cimișlia susține și 
solicită Consiliului Raional Cimișlia de a adopta pozitiv proiectul de decizie.

Șef
al Direcției învățământ General Cimișlia Vasile Surdu


